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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ 
% επί 

συνόλου 

        

'3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)  61.926.835 10,6% 

'8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα  49.562.946 8,5% 

'0305' Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 46.961.759 8,0% 

'7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 24.337.304 4,2% 

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 21.338.956 3,6% 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 18.138.484 3,1% 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με 
ζάχαρη 14.787.291 2,5% 

'0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών  13.971.323 2,4% 



'2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 13.902.309 2,4% 

'9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 13.807.329 2,4% 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 12.918.065 2,2% 

'3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού 9.502.614 1,6% 

'0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα  9.409.209 1,6% 

'3920' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις 9.342.107 1,6% 

'7411' Σωλήνες από χαλκό 9.338.675 1,6% 

'2403' Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα  9.037.198 1,5% 

'7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική  7.709.948 1,3% 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).  7.613.207 1,3% 

'3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 7.433.276 1,3% 

'6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 7.012.860 1,2% 

  Σύνολο 584.926.370   
Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ : Γραφείο ΟΕΥ  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ 
% επί 

συνόλου 

        

'3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)  164.608.973 6,9% 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).  163.130.999 6,8% 



'0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 151.689.064 6,3% 

'8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία 123.513.971 5,2% 

'8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις 
ανάγνωσης 122.980.739 5,1% 

'3002' Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις.  111.052.202 4,6% 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 100.336.491 4,2% 

'8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου  59.663.997 2,5% 

'0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 59.109.287 2,5% 

'9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση,  38.291.704 1,6% 

'9021' Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες 34.218.024 1,4% 

'0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικά 32.990.742 1,4% 

'8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση 29.068.480 1,2% 

'1901' Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους  25.505.809 1,1% 

'8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 24.992.495 1,0% 

'2207' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol.  21.492.966 0,9% 

'9612' Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή αλλιώς κατασκευασμένες  20.680.249 0,9% 

'7403' Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά κράματα χαλκού  20.499.374 0,9% 

'8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και παρόμοια είδη)  18.152.606 0,8% 

'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 17.816.124 0,7% 

  Σύνολο 2.395.907.191   
Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ : Γραφείο ΟΕΥ  

 


